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E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Kerékpárutak létesítése Cegléden

Ajánlatkérő
neve:

Cegléd Város Önkormányzata

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Cegléd

HU120

NUTS-kód:

ullei.peter@cegledph.hu

Postai irányítószám:

Üllei-Kovács

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
46611024

Nemzeti azonosítószám

Kossuth Tér 1.

Postai cím:
Város:

Cegléd Város Önkormányzata

Telefon:

2700

Ország:

Magyarország

Péter

+36 53511400 308

Fax:

+36 53511406

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.cegled.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Kerékpárutak létesítése Cegléden

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
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Cegléd, Pesti úti kerékpárút: Cegléd Város Önkormányzata a 40 sz. Albertirsa – Abony másodrendű főút 18+096 – 18+577 km. sz.
közötti szakaszon, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, egyoldali, kétirányú, önálló nyomvonalú kerékpárút építését tervezi, Cegléd
közigazgatási területét illetően a 40 sz. Albertirsa – Abony másodrendű főút melletti nyomvonal az alábbi szakaszból áll: 18+096 – 18+
577 km. sz. közötti szakasz. A nyomvonal szakasz hossza: 484.06 m. A kerékpárút a 40 sz. Albertirsa – Abony másodrendű főút
burkolatától elválasztva, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán, a kiemelt szegély mellett minimum 1.50 m távolságban, önálló
vonalvezetésű, egyoldali kétirányú létesítményként kerül kialakításra. A fejlesztés Cegléd Város Önkormányzata, a Magyar Állam
tulajdonában és kezelésében, továbbá magántulajdonban lévő területeket érint. A forgalom jellege átmenő és célforgalmi, a meglévő
hálózathoz csatlakozva, az érintett településrészek kerékpárral történő megközelítését szolgálja. Hálózati szint: Települések közötti,
kistérségi hálózat. A kerékpárút kétnyomú, kétirányú forgalmat bonyolít le, az építéssel engedélyezéssel járó beavatkozás történik. A
kerékpárút szélessége az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése útügyi műszaki előírás 8.4.
pontja, 8.4. táblázata alapján 2.00 m. A padkaszélesség 0.50 – 0.50 m, oldalesésük 5 %. A kerékpárforgalmi létesítmények használati
és tulajdoni joga a kialakítást követően Cegléd Város Önkormányzata fenntartásába, kezelésébe kerül. Cegléd, Külső-Kátai úti
kerékpárút: A tervezett kerékpárút a vasúti átkelő után kétirányú kerékpárútban folytatódik, majd a 0km+062,53m szelvénytől
kettéválik a kerékpárút, az egyik irány a 3116. sz út túloldalán fog haladni a 0km+533m szelvényig, ahol majd egyesül a két irány.
Innen egyoldali, kétirányú kerékpárútban folytatódik a 0km+910m szelvényig Ennek megfelelően a kerékpárút az út mindkét oldalon
épül, egyirányú forgalommal. A kiindulási pont a főút 19+154 km szelvénye.A tervezett kétirányú kerékpárút szélessége 2,20m, az
egyirányú kerékpárúté pedig 1,25m.A tervezett kerékpárút a kerítés és a meglévő oszlopok közötti részen haladna. Ahol nincs meg a
szükséges szélesség, ott a kerékpárút az oszlopot a 3116. sz. út felőli oldalon kerüli meg. A meglévő kapubehajtóknál a kerékpárutat
csak felfestéssel kell jelölni, nem kell megépíteni. A felfestendő részen a burkolatot 4cm-en fel kell marni és 4cm AC-11 kopó réteggel
kell visszaépíteni, hogy ne legyenek burkolati egyenlőtlenségek, ami a kerékpárosokat akadályozná.A meglévő kapubehajtóknál a
kerékpárutat a 3116. sz. út irányába bentebb kell vinni, hogy a kihajtó gépjárművek jobban észleljék őket és ne alakuljanak ki
konfliktusok.A kerékpárút a kerítéstől 50cm-re halad. A minimális oldalakadály távolsága 35cm az e-ÚT 03.04.11. 8.1. táblázata
alapján.A kerékpárút ívei minimálisan R=5m-esek kell legyenek ahhoz, hogy kényelmesen tudjanak kanyarodni a
kerékpárosok.Keresztesése a meglévő árok fele van, 1,5%-os lejtéssel. Mindkét oldalon 30cm széles padkát kell kialakítani R2
rétegrenddel, a terv szerint. A kerékpárutat mindkét oldalán kerti szegéllyel kell megtámasztani. A 3116 sz. úttól 1m-re korlátot kell
elhelyezni a 0km+6,8m - 0km+20m, 0km+135m - 0km+149m, 0km+193m - 0km+200m, 0km+260m - 0km+290m, 0km+524m - 0km+
537m, 0km+553m - 0km+558m, megakadályozva a gépjárművek parkolását az adott szakaszokon. A 0km+591m - 0km+780m
szelvények közt a tervezett kerékpárút a meglévő burkolaton halad végig. Itt kerékpáros piktogramokat kell felfesteni, ami az irányt
mutatja és figyelmezteti a gépjármű vezetőket a kerékpárosok jelenlétéről. A meglévő árkokat, ahol a kerékpárút keresztezi, beton
támfallal kell ellátni, a terv szerint. Ø600-as csőáteresszel kell összekötni az árok szakaszokat, ahol a kerékpárút áthalad.A 0km+847m
szelvényben a kerékpárút csatornát keresztez. Ezt is beton támfallal és Ø600-as csőáteresszel kell ellátni. További részletek a
dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
-

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.07.01
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
-
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 - Kerékpárút létesítése a Pesti úton

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1095 Budapest, 10551150243
Ipar utca 2/B
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1.) Többlet jótállás vállalása (0-24 hónap): 0 2.) Jótállási biztosíték mértéke (%):
2 3.) Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 84.780.221,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 10000
Szöveges értékelés:

Az előírt követelményeknek megfelelő ajánlat.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatokat az Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) részenként a legjobb ár-érték arány szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bek. c)
pontja alapján) bírálja el.Értékelési részszempontok és az azokhoz tartozó súlyszámok: 1.) Többlet jótállás vállalása (0-24) – Súlyszám:
202.) Jótállási biztosíték mértéke (a nettó összeg minimum 2 %-a, az 5 % feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre) – Súlyszám: 10 3.) Fix
, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) – Súlyszám: 70 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 1, felső határa 100, minden részszempont esetében. A pontszámok kiosztása értékelési részszempontonként
Többletjótállás vállalás időtartamának pontozása – 1. részszempont Ajánlattevő köteles az általa teljesített építési munkára sikeres
műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számított 36 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállalni, vagyis a jótállás
minimális időtartama: 36 hó. A jótállás maximális időtartama 60 hó. AK az ajánlatok értékelése során a kötelezően vállalandó 36 hó
jótállási időt meghaladó többletvállalásokat értékeli. Amennyiben Ajánlattevő nem kíván többletjótállást vállalni, akkor a többletjótállás
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értékét 0 hónapban adja meg. 0 hónapos megajánlást AK minimális pontszámmal értékel.AK 24 hónapos többletjótállás vállalását a
maximális pontszámmal (100 pont) értékeli. A 24 hónapot meghaladó mértékű többletvállalást tartalmazó ajánlatot az értékelés során
az AK 24 hónapként veszi figyelembe és a maximális pontszámmal értékeli.AK csak pozitív egész számban kifejezett értéket bírál, tört
szám megadása esetén a kerekítési szabályoktól függetlenül lefelé kerekít.AK a fentiek alapján a többletjótállás vállalt időtartamát veti
össze. Az ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával(
Padott-Pmin)/Pmax–Pmin)=Avizsgált/Alegjobb Padott=(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax–Pmin)+Pmin Padott=99*Avizsgált/Alegjobb+1ahol:
Padott:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála felső határa(100) Pmin:a pontskála alsó
határa(1) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme(legmagasabb érték) Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Jótállási
biztosíték mértékének pontozása–2. részszempont Az összehasonlítás és a pontozás alapját a nettó ajánlati ár %-ában kifejezet,
jótállási biztosíték mértéke adja. A tartalékkeret nélküli nettó összegre minimum 2 % jótállási biztosítékot kötelező vállalni. Az 5 %
feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre.A részszempontban az az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot (100 pontot), amelyikben a
tartalmi elem a legkedvezőbb (legmagasabb %), a többi ajánlat résszempont szerinti pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra az 1. részszempontnál ismertetett képlet alkalmazásával.Ha e módszer
alkalmazásával tört pontérték keletkezik, akkor azt az általános szabályoknak megfelelően 2 tizedes jegyre kell kerekíteni. Fix,
egyösszegű nettó ajánlati ár pontozása – 3. részszempont Az ajánlati ár tekintetében az AK számára legkedvezőbb ajánlat a maximális
100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az alábbi képlet
alkalmazásával:(Padott-Pmin)/Pmax–Pmin)=Alegjobb/Avizsgált Padott=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax–Pmin)+Pmin Padott=99*Alegjobb/
Avizsgált+1 ahol a már ismertetett jelmagyarázattal ellentétben:Alegjobba legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték
) Az 1. és 3. részszempontra vonatkozó közös szabályok: Az ajánlatok pontszámainak kiszámításánál a pontszámok a matematikai
kerekítés szabályai szerint kerülnek egész számra kerekítésre. Mindhárom részszempontra vonatkozó közös szabályok: Amennyiben
valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan maximális pontot kapja. Az ajánlat végső pontszámát a
bírálati rész-szempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való szorzatainak összege adja
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1095 Budapest, Ipar
utca 2/B

10551150243

Az ellenszolgáltatás nettó összeger: 84.780.221,- Ft Az ajánlat kiválasztásának indoka: A Kbt.76. § (2) bekezdésének c) pontja
alapján az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő, a legjobb
ár-érték arányt (gazdaságilag legelőnyösebb) megjelenítő szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
közvilágítás kiépítése
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlat benyújtásakor az alvállalkozók még nem ismertek.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
-

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2 - Kerékpárút létesítése a Külső-Kátai úton

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1095 Budapest, 10551150243
Ipar utca 2/B
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1.) Többlet jótállás vállalása (0-24 hónap): 0 2.) Jótállási biztosíték mértéke (%):
2 3.) Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 74.976.507,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 10000
Szöveges értékelés:

Az előírt követelményeknek megfelelő ajánlat.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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Az ajánlatokat az Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) részenként a legjobb ár-érték arány szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bek. c)
pontja alapján) bírálja el.Értékelési részszempontok és az azokhoz tartozó súlyszámok: 1.) Többlet jótállás vállalása (0-24) – Súlyszám:
202.) Jótállási biztosíték mértéke (a nettó összeg minimum 2 %-a, az 5 % feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre) – Súlyszám: 10 3.) Fix
, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) – Súlyszám: 70 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 1, felső határa 100, minden részszempont esetében. A pontszámok kiosztása értékelési részszempontonként
Többletjótállás vállalás időtartamának pontozása – 1. részszempont Ajánlattevő köteles az általa teljesített építési munkára sikeres
műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számított 36 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállalni, vagyis a jótállás
minimális időtartama: 36 hó. A jótállás maximális időtartama 60 hó. AK az ajánlatok értékelése során a kötelezően vállalandó 36 hó
jótállási időt meghaladó többletvállalásokat értékeli. Amennyiben Ajánlattevő nem kíván többletjótállást vállalni, akkor a többletjótállás
értékét 0 hónapban adja meg. 0 hónapos megajánlást AK minimális pontszámmal értékel.AK 24 hónapos többletjótállás vállalását a
maximális pontszámmal (100 pont) értékeli. A 24 hónapot meghaladó mértékű többletvállalást tartalmazó ajánlatot az értékelés során
az AK 24 hónapként veszi figyelembe és a maximális pontszámmal értékeli.AK csak pozitív egész számban kifejezett értéket bírál, tört
szám megadása esetén a kerekítési szabályoktól függetlenül lefelé kerekít.AK a fentiek alapján a többletjótállás vállalt időtartamát veti
össze. Az ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával(
Padott-Pmin)/Pmax–Pmin)=Avizsgált/Alegjobb Padott=(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax–Pmin)+Pmin Padott=99*Avizsgált/Alegjobb+1ahol:
Padott:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála felső határa(100) Pmin:a pontskála alsó
határa(1) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme(legmagasabb érték) Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Jótállási
biztosíték mértékének pontozása–2. részszempont Az összehasonlítás és a pontozás alapját a nettó ajánlati ár %-ában kifejezet,
jótállási biztosíték mértéke adja. A tartalékkeret nélküli nettó összegre minimum 2 % jótállási biztosítékot kötelező vállalni. Az 5 %
feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre.A részszempontban az az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot (100 pontot), amelyikben a
tartalmi elem a legkedvezőbb (legmagasabb %), a többi ajánlat résszempont szerinti pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra az 1. részszempontnál ismertetett képlet alkalmazásával.Ha e módszer
alkalmazásával tört pontérték keletkezik, akkor azt az általános szabályoknak megfelelően 2 tizedes jegyre kell kerekíteni. Fix,
egyösszegű nettó ajánlati ár pontozása – 3. részszempont Az ajánlati ár tekintetében az AK számára legkedvezőbb ajánlat a maximális
100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az alábbi képlet
alkalmazásával:(Padott-Pmin)/Pmax–Pmin)=Alegjobb/Avizsgált Padott=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax–Pmin)+Pmin Padott=99*Alegjobb/
Avizsgált+1 ahol a már ismertetett jelmagyarázattal ellentétben:Alegjobba legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték
) Az 1. és 3. részszempontra vonatkozó közös szabályok: Az ajánlatok pontszámainak kiszámításánál a pontszámok a matematikai
kerekítés szabályai szerint kerülnek egész számra kerekítésre. Mindhárom részszempontra vonatkozó közös szabályok: Amennyiben
valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan maximális pontot kapja. Az ajánlat végső pontszámát a
bírálati rész-szempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való szorzatainak összege adja
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1095 Budapest, Ipar
utca 2/B

10551150243

Az ellenszolgáltatás nettó összeger: 74.976.507,- Ft Az ajánlat kiválasztásának indoka: A Kbt.76. § (2) bekezdésének c) pontja
alapján az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő, a legjobb
ár-érték arányt (gazdaságilag legelőnyösebb) megjelenítő szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
közvilágítás kiépítése
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlat benyújtásakor az alvállalkozók még nem ismertek.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.07.26

Kezdete:

Lejárata:

2019.07.30

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.25

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.07.25

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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